
Doplňující informace k žádostem o podporu s oblastí intervence s kódem 063 -  

Podpora klastrů a podnikatelských sítí, které jsou prospěšné především pro 

malé a střední podniky 

Co musí splnit žadatel o podporu? 

- být velkým podnikem 

- mít uzavřenou Smlouvu o využití strojního času s podnikatelským subjektem/subjekty, které 

jsou malým a/nebo středním podnikem (status malého nebo středního podniku musí být 

dodržen po celou dobu smlouvy)1 

Čeho se musí týkat Smlouva o využití strojního času a co musí splňovat? 

- smluvními stranami jsou žadatel, který je velký podnik a podnikatelský subjekt/podnikatelské 

subjekty, které jsou malým a/nebo středním podnikem dle Přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 

- předmětem smlouvy je využití stěžejních technologií pořizovaných žadatelem druhou smluvní 

stranou, a to v rozsahu min. 30 % časového fondu stroje (časový fond stroje je počítán 

z jednosměnného provozu) 

- využívané technologie druhou stranou musí být používány pro účely předkládané žádosti o 

podporu žadatelem o podporu, tj. musí směřovat k naplnění stěžejních inovací, které jsou 

v rámci žádosti o podporu definované v podnikatelském záměru 

- musí být stanovena smluvní cena za využití stěžejních technologií 

- platnost smlouvy min. na dobu od plánovaného ukončení projektu do ukončení doby 

udržitelnosti projektu 

Dopad na CBA? 

- veškeré náklady/výnosy vyplývající ze Smlouvy o využití strojního času musí být zohledněny 

v CBA, je-li relevantní u žádosti o podporu, a to konkrétně v  provozních nákladech/výnosech 

Doplňující přílohy k žádosti o podporu/k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 

- prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis k podnikatelským subjektům, kteří jsou jednou 

ze smluvních stran ve Smlouvě o využití strojního času  

 

 

                                                                 
1 V případě, že v době udržitelnosti dojde ke změně velikosti podniku z malého nebo středního podniku na podnik 

velký, musí být uzavřena nová smlouva s  podnikatelským subjektem, který status malého nebo středního podniku 
splňuje. 



Jakým způsobem se bude kontrolovat naplňování Smlouvy o využití strojního času? 

- v době udržitelnosti bude každý rok v rámci zpráv o udržitelnosti projektu/závěrečné zprávy o 

udržitelnosti projektu předkládán Deník strojního času 

Porušení výše uvedených podmínek v době udržitelnosti projektu (využití stěžejních technologií min. 

v rozsahu 30 % časového fondu stroje při jednosměnném provozu, změna statusu velikosti podniku 

z MSP na velký podnik u druhé smluvní strany),  bez uzavření nové Smlouvy o využití strojního času, 

může být správcem daně postiženo odvodem z porušení rozpočtové kázně ve výši částky celkově 

proplacené dotace. 


